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Installeren

5.3 Condenswaterafvoer Renovent HR
'H(ODQ'RZQÀRZLVDO]RGDQLJYRRUEHUHLGGDWHUHHQ5Hnovent HR op de Elan 25 kan worden geplaatst. De condensDIYRHUYDQGH5HQRYHQW+5PRHWGRRUGH(ODQ'RZQÀRZ
naar buiten toe. Deze doorvoer is altijd aan de zijde waar ook
de warmwater- aansluitingen zitten dus bij een Elan 25 R
'RZQÀRZZRUGWGHFRQGHQVDIYRHUOLQNVXLWKHWWRHVWHOJHOHLG
De condensafvoerbuis van Ø20 wordt door een tule naar buiten geleid; kies hiervoor de tule welke het meest geschikt is;
voor het doorvoeren een opening in de tule snijden.
Voor de juiste werking van het toestel moet de condenswaterafvoer open op het waterafvoersysteem worden aangesloten,

voorzien van een trechter en een extra stankafsluiter of sifon
]LHRQGHUVWDDQG¿JXXU 'HFRQGHQVZDWHUDIYRHUYDQKHWWRHstel mag nooit worden afgedicht.
Waarschuwing
Wanneer het toestel geplaatst is, moet de sifon worden gevuld met water.
Het condenswater kan zonder bezwaar via de binnenriolering
worden afgevoerd (NEN 3287).
Het lozen op de dakgoot is niet mogelijk in verband met bevriezingsgevaar.

Aansluiten condenswaterafvoer op de binnenriolering

5321-A

5.4.1 Aansluiten netvoeding
De netstekker moet aangesloten worden op met een elektrische voeding 230 V~50 Hz met aardleiding. De aansluiting
moet een wandcontactdoos met randaarde zijn. De wandcontactdoos dient deze te allen tijde bereikbaar te zijn. Aanbevolen

wordt deze voeding aan te sluiten op een aparte eindgroep,
gezekerd met 16A(T) traag. De elektrische installatie dient te
voldoen aan NEN 1010 en aan de eisen van het plaatselijke
Energiebedrijf.

5.4.2 Aansluiting koeling
Wanneer de Elan 25 wordt voorzien van koeling moeten de stuurdraden voor de condensingunit worden aangesloten op nr.1 en
nr.2 van de 20-polige connector van de schakelkast (zie paragraaf 10.4). Er wordt uitgebreider ingegaan op de Elan-serie met
koeling in het installatievoorschrift met koeling.

De installateur moet wel het koelrelais in de voorgemonteerde relaisvoet in de schakelkast plaatsen.
Voor de koeling kan een aparte luchthoeveelheid worden ingesteld (zie paragraaf 6.3).

5.4.3 Aansluiten ventilatieschakelaar
Het is ook mogelijk om een ventilatieschakelaar aan te sluiten
op de schakelkast (zie paragraaf 10.3).
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Hiermee kan de gebruiker een aantal bedrijfssituaties instellen
(zie paragraaf 4.3).
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6.1 In- en uitschakelen toestel
Inschakelen van het toestel
1. Schakel de netvoeding in.

3. Bij stijgende uitblaastemperatuur zal de systeemventilator
meer lucht gaan transporteren.

2. Stel de ruimtethermostaat in op de gewenste temperatuur.

Uitschakelen van het toestel
1. Zet de ruimtethermostaat 5 ºC lager dan de omgevingstemperatuur.

3. Schakel de netvoeding uit.

2. Wacht tot de systeemventilator op een laag toerental draait
of stilstaat, voordat de netvoeding wordt uitgeschakeld.

6.2 Instellen uitblaastemperatuur
Voor het optimaal functioneren van het Elan-toestel zal een uitblaastemperatuur ingesteld moeten worden, zoals die is vastgelegd in de ontwerpgegevens.
Deze waarde kan in het instelprogramma worden gewijzigd.

 9HUDQGHU GH LQVWHOOLQJ LQ GH JHZHQVWH ZDDUGH PHW GH µ¶
toets of de ‘-’ toets. Voor fabrieksinstelling en instelbereik
van de uitblaastemperatuur zie de tabel inspectierapport
(stap nr. 1).

1. De uitblaastemperatuur is op de volgende wijze in te stellen:
druk de ‘MODE’- toets langer dan 1 seconde in, totdat punt
in linkerdeel van het display knippert. Op het display is nu
het uitleesprogramma zichtbaar.

4 Druk op de ‘STORE’-toets. De ingestelde waarde zal 1x
knipperen ter bevestiging dat de gewijzigde waarde in het
geheugen is opgenomen.

2. Druk nogmaals op ‘MODE’-toets; er brand nu een punt in
linkerdeel van het display. Het instelnummer (met punt) en
de uitleeswaarde worden nu om en om weergegeven. Het
instelprogramma is nu actief.
5. Het display keert automatisch terug naar de bedrijfssituatie
nadat de ‘STORE’-toets is ingedrukt
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6.3 Instellen luchthoeveelheid
Op de Elan 25 kunnen 3 luchthoeveelheden naar behoefte worden ingesteld: een minimale, een maximale luchthoeveelheid
en een aparte luchthoeveelheid voor koeling. De instellingen
zijn afhankelijk van de ontwerpgegevens. Een elektronische
regeling in de systeemventilator zorgt er voor dat de ingestelde
maximale luchthoeveelheid wordt gehandhaafd, totdat een

verhoging van de luchtweerstand in kanalen is bereikt na het
inregelen (zie paragraaf 6.4). Vanaf dit punt wordt het luchthoeveelheid teruggeregeld, totdat de oorspronkelijke druk na
het inregelen weer is bereikt. De luchthoeveelheid zal variëren
tussen de ingestelde minimale en maximale luchthoeveelheid
afhankelijk van de uitblaastemperatuur.

Het wijzigen van de minimale en maximale luchthoeveelheid
en indien van toepassing de luchthoeveelheid voor koeling is in
het instelprogramma op de volgende wijze mogelijk:

4. Verander de diverse instellingen naar de gewenste waarGHPHWGHµ¶WRHWVRIGHµ¶WRHWV9RRUIDEULHNVLQVWHOOLQJHQ
instelbereik, zie de tabel inspectierapport.

1. De luchthoeveelheden zijn op de volgende wijze in te stellen: Druk de ‘MODE’- toets langer in dan 1 seconde totdat
punt in linkerdeel van het display knippert. Op het display
is nu het uitleesprogramma zichtbaar.

5. Druk op de ‘STORE’-toets, nadat alle waarden zijn ingesteld. De laatst ingestelde waarde zal 1x knipperen ter bevestiging dat de gewijzigde waarde(n) in het geheugen is
(zijn) opgenomen.
2. Druk nogmaals op ‘MODE’-toets; er brand nu een punt in
linkerdeel van het display. Het instelnummer (met punt) en
de uitleeswaarde worden nu om en om weergegeven. Het
instelprogramma is nu actief.

6. Het display keert automatisch terug naar de bedrijfssituatie
nadat de ‘STORE’-toets is ingedrukt.

3 Kies met de ‘STEP’-toets nu het gewenste stapnummer
- stapnummer 2 is minimale luchthoeveelheid
- stapnummer 3 is maximale luchthoeveelheid
- stapnummer 4 is luchthoeveelheid voor koeling
Met de ‘RESET’-toets is het mogelijk een stap nr. terug te
gaan
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